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Korvaa sairaanhoitopiirin toimintaohjeen 4 / 2018

Tutkimuslupahakemus / hoitotyö
Hoitotyön opinnäytetöiden ja hoitotieteellisen tutkimuksen lupamenettely Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiirissä
Tiedotteella annetaan ohjeet ammattikorkeakoulujen terveysalan opiskelijoiden opinnäytetöiden (amk / yamk) ja hoitotieteellisen tutkimuksen (sisältäen myös pro gradututkielmat ja väitöskirjatutkimukset) järjestämisestä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä. Opinnäytetöihin ja tutkimuksiin tulee anoa lupa.
1. Luvan myöntäminen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöihin
Ennen luvan hakemista opinnäytetyön tekijän tulee olla yhteydessä sen yksikön hoitotyön esihenkilöön, johon opinnäytetyö kohdistuu. Näin varmistetaan, että opinnäytetyön tekeminen on mahdollista ja samalla sovitaan yhteyshenkilö, joka yleensä on yksikön esihenkilö. Yhteyshenkilö ohjaa opinnäytetyön tekijää / tekijöitä käytännön järjestelyissä, sovittujen periaatteiden noudattamisessa ja antaa apua ja tukea opinnäytetyön toteutuksen eri vaiheissa tarpeen mukaan.
AMK- ja YAMK- opinnäytetyön tutkimusluvat haetaan lomakkeella: Hoitotyön opinnäytetyöhakemus AMK/YAMK /päätös. Tutkimusluvan myöntää yksikön toiminnasta
vastaava ylihoitaja. Tutkimuslupahakemus liitteineen toimitetaan sähköpostilla kirjaamo@khshp.fi tai kirjepostilla Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky, Kirjaamo, Ahvenistontie 20, 13530 Hämeenlinna.
Lupahakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma sekä muut tarvittavat liitteet (tutkimussuunnitelman suomenkielinen tiivistelmä, kyselylomake tai haastattelurunko, informaatiokirje osallistujille, mikäli kyseessä haastattelu, tarvitaan tutkittavan suostumuslomake, opinnäytetyösopimus). Lupahakemuksessa tulee olla oppilaitoksen ohjaajan hyväksyntä tutkimussuunnitelmasta ja kohdeyksiköstä yhteyshenkilön tiedot.
Ammattikorkeakoulututkinnon (AMK) opinnäytetöissä aineistoja ei kerätä potilailta
eikä perheiltä. Hakemuksen käsittelyyn on varattava aikaa 3–4 viikkoa. Opinnäytetyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on myönnetty.
Ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden osalta laaditaan lisäksi opinnäytetyösopimus
kyseisen ammattikorkeakoulun käytäntöjen mukaan, ja se toimitetaan lupahakemuksen liitteenä.
Opiskelija huolehtii, että tutkimusluvan myöntäjällä / toimeksiantajan edustajalla on
mahdollisuus tutustua tutkimusraporttiin ennen sen julkistamista. Mikäli raportissa
mainitaan tai on tunnistettavissa sairaala tai sen yksikkö, julkistaminen edellyttää erillistä lupaa. Julkistamisluvan myöntää tutkimusluvan myöntäjä.
2. Luvan myöntäminen hoitotieteellisiin tutkimuksiin
Hoitotieteen alaan liittyvät tutkimusluvat haetaan lomakkeella: Hoitotyön tutkimuslupahakemus yliopisto/ päätös.
Yhden tulosalueen yksiköitä koskevan tutkimusluvan myöntää yksikön toiminnasta
vastaava ylihoitaja. Väitöskirjatutkimuksiin ja useita tulosalueita koskeviin tutkimuksiin luvan myöntää johtajaylihoitaja kuultuaan ylihoitajia.
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Lupahakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma sekä muut tarvittavat liitteet (tutkimussuunnitelman suomenkielinen tiivistelmä, kyselylomake tai haastattelurunko, informaatiokirje osallistujille, mikäli kyseessä haastattelu, tarvitaan tutkittavan suostumuslomake). Tutkimuksen tekijä ottaa yhteyttä ylihoitajaan, kenen vastuualueella
tutkimus on suunniteltu tehtävän. Hakemuksen käsittelyyn on varattava aikaa 3–4
viikkoa. Tutkimuslupahakemus liitteineen toimitetaan sähköpostilla
kirjaamo@khshp.fi tai kirjepostilla Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky, Kirjaamo,
Ahvenistontie 20, 13530 Hämeenlinna.
Eettisen toimikunnan lausunto tarvitaan potilas-/ omaistutkimuksiin ja tieteelliseen
julkaisutoimintaan. Lausuntohakemukset toimitetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
eettiselle toimikunnalle. Lisätietoa lausuntomenettelystä ja tarkat yhteystiedot saa
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osoitteesta https://www.tays.fi/fi-FI/Tutkimus_ja_kehittaminen/Eettinen_toimikunta. Eettinen toimikunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran
kuukaudessa.
Mikäli tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja (esim. nimi, ikä, ammatti, sukupuoli,
kotikunta, valokuvat tai videot henkilöistä), on huomioitava EU:n yleinen tietosuojaasetus (2016/679, GDPR=General Data Protection Regulation) henkilötietojen käsittelyyn 25.5.2018 lähtien. Potilastietojen käsittelyssä toimitaan eettisen toimikunnan
ohjeistuksen mukaisesti (https://www.tays.fi/fi-FI/Tutkimus_ja_kehittaminen/Eettinen_toimikunta).
Tutkimusta ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on myönnetty. Tutkijan on informoitava kaikkia asianosaisia tutkimusluvan saatuaan. Lupa myönnetään määräaikaisena. Jos tutkimus ei valmistu suunnitellussa ajassa, tutkimuksesta vastaavan henkilön on haettava jatkoaikaa. Lisäksi luvan myöntäminen edellyttää, että valmis työ
toimitetaan luvan myöntäjälle. Tutkimusluvan myöntäjällä / toimeksiantajan edustajalla tulee olla mahdollisuus tutustua tutkimusraporttiin ennen sen julkistamista. Mikäli raportissa mainitaan tai on tunnistettavissa sairaala tai sen yksikkö, julkistaminen edellyttää erillistä lupaa. Julkistamisluvan myöntää tutkimusluvan myöntäjä.
3. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet
Luvan saatuaan opiskelija / tutkimuksen tekijä saa tehdä opinnäytetyön / tutkimuksen sairaalassa edellyttäen, että hän noudattaa yksikön esihenkilöiden antamia
määräyksiä, sairaalan yleisiä sääntöjä ja ohjeita, salassapitosäädöksiä sekä yleisiä
tutkimuseettisiä ohjeita. Ylihoitaja yhteistyössä yksikön esihenkilöiden kanssa huolehtii siitä, että opinnäytetyöllä / tutkimuksella on käytännön toteuttamismahdollisuudet yksikössä.
4.

Yksikön sisäinen kehittäminen ja opintoihin liittyvät kehittämistehtävät
Yksikön tavanomaiseen kehittämiseen liittyvät työt, jotka toteutetaan sairaanhoitopiiriin kuuluvan henkilökunnan työtehtävinä, eivät edellytä tutkimuslupaa.
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hoitohenkilökuntaan kuuluvan työntekijän omassa
työyksikössä laatimat ja opintoihin liittyvät muut kehittämistehtävät sovitaan yksikön
esihenkilön kanssa. Näistä kehittämistehtävistä kootaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Intraan päivitetty yhteenveto. Tiedot lähetetään keskitetysti kehittämisylihoitaja Lilli Väisäselle.
Jos kehittämistehtävä kohdistuu useampaan yksikköön, lupamenettelyn tarpeen ratkaisee yksikön toiminnasta vastaava ylihoitaja.
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Lisätietoja hoitotyön tutkimuskysymyksistä antavat ylihoitajat:
Konservatiivinen tulosalue, tulosalueylihoitaja Marja Koljonen p. 050 33 66 820
Operatiivinen tulosalue, tulosalueylihoitaja Mirja Ottman-Salminen p. 050 33 66 748
Somatiikan osastotoiminnot, ylihoitaja Raija Virtanen p. 040 12 17 011
Psykiatrian tulosalue, tulosalueylihoitaja Jaana Metsälä puh. 040 54 39 437
Lisätietoja väitöskirjatutkimuksista antaa:
johtajaylihoitaja Kirsi Leino puh. 03 629 3162
KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ
Kirsi Leino
johtajaylihoitaja

Liitteet

Hoitotyön opinnäytetyöhakemus AMK/YAMK/ päätös (SHP 45)
Hoitotyön tutkimuslupahakemus yliopisto / päätös (SHP 130)

Valmistelija: psykiatrian tulosalueylihoitaja. Valmistelija antaa tarvittaessa lisätietoja
ja ottaa vastaan ilmoituksia ohjeen päivitystarpeesta.

